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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 Que els veïns de Cabrera 

deixin d’anar a l’envelat per 

por d’agafar la grip. Sort 

del trasllat per millorar-lo! 

 Que AI-CM consideri una 

pregunta amb resposta, 

dins el seu butlletí, el dir 

que la inversió de l’envelat  

“ha estat petita” i que 

“l’amortització serà molt 

breu”. Claríssim! 

 Que els Playbagrillats pu-

guin perillar per l’èxit. 

 Que la precipitada instau-

ració d’un mercat setmanal 

nou, hagi estat un fracàs. 

D’això se’n diu perdre un 

llençol a cada bugada. 

 Que des d’Ensenyament 

s’hagi hagut de reduir l’a-

portació a les escoles bres-

sol i l’ajuntament n’hagi 

hagut d’assumir la diferèn-

cia. 

 La impunitat amb què són 

tractades algunes persones 

que han utilitzat els seus 

alts càrrecs públics en 

benefici propi.  

 Ara que som pels volts del 

dia de la dona, ens preocu-

pa que algunes de les que 

avui han assolit càrrecs de 

responsabilitat, no hagin 

estat capaces d’aportar 

aires nous a la política.  

 Veure un contenidor ple 

de llibres procedents de 

l’Arxiu de Cabrera. Per 

què no s’ha donat la opció 

als ciutadans de quedar-

se’ls? Llençar o cremar 

llibres semblen coses d’al-

tres temps. Essent com 

som als volts de Sant Jordi 

hauria valgut la pena fer 

una paradeta i regalar-los.  

288 inscripcions, 600 but-
lletes venudes pel sorteig 
i 2.322,60 euros de recap-
tació, va ser el resultat 

final de la primera marxa 
solidària convocada per 
col·laborar amb la marató 
de TV3 d’enguany, desti-
nada a la lluita contra el 
càncer. L'acte va tenir 
lloc el passat 16 de de-
sembre amb una ex-
cel·lent resposta, fet que 
encoratja a l'organització 
a seguir treballant en futures marxes. 
 
Albert Castañé, de GxC i un dels volun-
taris que va participar en la marxa, ens 
comenta: "Els missatges de felicitació 
que ens van fer arribar els participants 

ens han omplert de goig i 
ens animen a pensar ja en 
una segona edició amb més 
sorpreses i sortejos. Des de 

l'organització volem agrair 
la bona rebuda d'aquesta 
iniciativa i amb el conven-
ciment de superar-nos se-
guirem treballant en pro-
peres edicions".  
Els 7 kms. de caminada es 
van completar amb una 
xocolatada a la Torre 
Ametller i sortejos de ma-

terial esportiu a més de samarretes del 
1er equip de l'Espanyol signada per tota 
la plantilla i del Barça signada per An-
drés Iniesta. En acabar tots els partici-
pants van rebre una bossa amb obse-
quis dels col·laboradors. 

CABRERA CAMINA  

Hivern 2013 

COMPARATIVA ENDEUTAMENT PER POBLACIÓ I HABITANT  

 

Font: Ministerio de 

Hacienda y Adminis-

traciones Públicas, 

2011 

Ampliem la infor-

mació de la situació  

d’endeutament a 

finals del 2012 en 

full adjunt a l’inter-

ior. 

 

POBLACIÓ 
 

TOTAL  

ENDEUTAMENT € 
HABITANTS 

 

PROMIG 

€ / Hab. 

CABRERA DE MAR 4.837.000 4.528 1.068 

ARGENTONA 8.571.000 11.776 728 

VILASSAR DE MAR 12.645.000 19.840 637 

VILASSAR DE DALT 8.676.000 8.794 987 

TEIA 4.759.000 6.162 772 

TIANA 5.821.000 7.973 730 

ALELLA 3.621.000 9.570 378 

CABRILS 2.612.000 7.296 363 

DOSRIUS 1.224.000 5.123 239 

PREMIA DE MAR 10.591.000 28.310 374 

ARENYS DE MUNT 4.734.000 8.500 557 

ARENYS DE MAR 6.834.000 14.863 460 

MONTGAT 356.000 10.739 33 

EL MASNOU 15.494.000 22.523 688 

LLAVANERES 4.211.000 10.406 405 

PREMIA DE DALT 2.377.000 10.168 234 



D’un temps ençà, en el nostre 
municipi i entre els veïns ha apa-
regut una realitat nova respecte 
la nostra pagesia: la venda de 

proximitat o de circuit comercial 
curt. És a dir, els pagesos venen 
directament els seus productes 
als consumidors finals, sense in-
termediaris (venda directa) o bé 
només amb un intermediari 

(venda de circuit curt).  

Bé, això no és cap gran nove-
tat, ja que és una tipologia 
de venda que s’ha portat a 
terme tota la vida a pagès, i 
les botigues del nostre poble 
fa molt de temps que tenen 
un excel·lent assortiment del 
bo i millor dels camps del 
poble, però el que sí que és 
cert és que, recentment, 
aquesta oferta agrària de proximi-

tat ha adquirit una notorietat i 
una difusió importants, tant per 
visibilitat i ubicació dels llocs de 
venda física com per la seva pre-

sència a la xarxa virtual. 

Aquest tipus de comercialització 
augmenta el valor afegit del pro-
ducte per als productors, genera 
un efecte positiu sobre el medi 
ambient, afavoreix la confiança 

del consumidor, potencia el con-
sum de productes frescos, amb 
més valor nutricional i organolèp-
tic i, per tant, de més qualitat, i 

dinamitza la producció agrària ca-

talana. 

En el context global de Catalunya 
cal tenir en compte diverses inicia-

tives firals i comercials com ara els 

salons especialitzats a la Fira de 
Lleida i a la Fira de Mollerussa, i el 
Mercat de Mercats a Barcelona. 
L’última iniciativa al respecte pro-
moguda pel Departament d’Agric-
ultura (DAAM) ha estat la creació 
d’una acreditació específica per a 
la venda de proximitat, mitjançant 
un decret que es preveu aprovar 
abans de finals d’any. Aquesta 

acreditació, d’adhesió voluntària 
per als productors, pretén potenci-
ar la venda directa i de circuit 
curt, també ajudar a maximitzar 

els esforços de foment i promoció 
dels productes de temporada, i 
millorar la sensibilitat envers 
l’entorn, reduir la petjada de car-

boni i conservar el paisatge. 

GxC, des d’aquestes ratlles, vol 
mostrar el seu suport a totes 
aquelles polítiques que suposin un 
cop de mà a la pagesia en aquests 
temps difícils. En èpoques de va-
ques magres, és quan més podem 
valorar el fet de tenir pagesos tan 
a prop, que ens garanteixen poder 
accedir a una bona alimentació, 
amb un bon producte i, sobretot, 
poc viatjat. Com deia l’escriptor 
Josep Pla, verdura viatjada és 

verdura tocada pel mal d’-

orament. I ja se sap, som el que 

mengem. Endavant les hortes! 

 

ble per a la majoria de gent, i una 
cursa infantil d’1 km.  
   L’any següent, GXC ja no era al 
govern i la cursa va deixar de ser 

popular, donat que van canviar-ne 
el recorregut i l’organització es va 
donar al gimnàs Aire, els quals co-
mençaren a cobrar una quantitat 
per la inscripció. No hi ha dubte 
que va pujar la participació, però a 
base de gent de fora, federada,  
que venen a fer una cursa més, i a 
fer les seves pròpies marques. 
   Enguany, el recorregut ha sigut 
força fort, pensat per gent que cor-
ren habitualment, i el comentari 
dels pocs veïns de Cabrera que hi 
van participar, era que no coneixi-
en a ningú, que et senties com un 
estrany! El preu per inscriure-s’hi 
era de 15 o 18€. 

   El passat dilluns 21 de gener, 
Marta Bachs, membre de GxC i 
col·laboradora del Club Bàsquet 
Cabrera, va  participar al progra-

ma Esports a la ràdio, que s’emet 
cada dilluns de 10 a 12 de la nit 
per Ràdio Cabrera de la mà d’A-
ndrés Rosales i Salva Escámez. En 
el decurs d’aquest programa es va 
comentar la Cursa Sant Vi de la 
Festa Major d’hivern d’enguany.  
   Aquesta cursa va néixer fa tres 
anys , promoguda per J. Teixidó i 
l’aleshores regidor d’esports de 
GXC, Josep Durà, i per la Comissió 
de Festes, i es va fer amb la in-
tenció de que fos una cursa popu-
lar, de Festa Major, a on tothom 
hi pogués participar. Es va pensar 
en un trajecte de 4 km, accessi-

   300 atletes! Un èxit de participa-
ció, ben segur, però el públic per al 
qual s’havia creat aquesta cursa, és 
a dir, per als veïns de Cabrera, una 

cursa inabastable. De cap manera 
no ens oposem a que s’organitzin 
curses d’aquesta mena, però es po-
den fer a qualsevol moment de l’-
any, no cal que sigui dins la Festa 
Major, perquè, al nostre entendre, 
perd tot el sentit. 

 
 
 
Cursa Sant Vi, 20 de gener de 2013: 
14 km., 1.500 m de desnivells acu-
mulats. Guanyadors: Jose Manuel 
Granadero (1h07’25’’) i Èrika Núñez  

(1h29’29’’) 

NOUS AIRES PER LA PAGESIA: LA VENDA DE PROXIMITAT 

Cursa Sant Vi: per a qui? 
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Un dels masos més antics i singulars 

del nostre poble és ca l’Escarramant. 

La façana, amb la forma arrodonida 

de l’època barroca, ens recorda els 

turons que ens envolten i la mar que 

ens contempla. Precisament del mar 

va venir en Josep Almera, fill de 

família de mestres d’aixa de Vilassar 

que fa 20 anys que viu a Cabrera. Li 

plau la tranquil·litat que es respira 

al nostre poble i el fet de poder apar-

car davant mateix de casa, al pati 

impecable que dona pas als boscos 

també impecables que ell mateix 

cuida i que “lo meu em costa!”, ens 

aclareix.  

En Josep és testimoni d’una vida que 

ja pràcticament ha quedat abolida en 

la nostra franja litoral més propera: 

la vida de l’home de mar. Ens explica 

que a Vilassar hi havia tres drassa-

nes on es construïen vaixells de 

grans dimensions. El darrer que s’hi 

construí fou El Llobregat, el 1917, i 

on hi treballaren com a mestres 

d’aixa l’avi i el pare d’en Josep. Érem 

en plena febre constructora de vai-

xells a tot el nostre litoral, fruit de la 

gran demanda que hi va haver du-

rant la primera guerra mundial. Ens 

explica que a Cabrera també havíem 

tingut les nostres drassanes, concre-

tament al final de la riera d’en Vi-

nyals. Quan hi ha temporal, n’-

apareixen les restes, ens informa. El 

1918 s’hi va construir un pailebot de 

500 tones, el vaixell Burriac, que 

acabà enfonsant-se en les costes d’-

Àfrica.  

En un espai de la casa, en Josep hi 

té encabit tot aquest món de vida de 

mar. Hi ha emmarcats els plànols 

d’algunes barques, dibuixats pel seu 

besavi, malgrat ens comenta que “tot 

es feia a ull”. El mestre d’aixa havia 

de tenir, sobretot, ofici. Hi té nanses 

per pescar de diferents mides i usos, 

fetes per ell, amb espart. Ja ningú no 

fa nanses com aquestes per pescar. 

No és com fer un cistell, cal anar fent 

nusos a cada encreuament de les 

vetes d’espart. Ens comenta que s’hi 

han de dedicar ben bé unes 25 hores 

de feina i, d’altra banda, cada vega-

da és més difícil trobar espart sense 

picar. Les que circulen ara són fetes 

amb motllos, industrialment, i amb 

fibres plastificades.  

Hi té boies fetes amb vidre o escorça 

d’alzina surera i ens comenta que el 

suro, a 20 metres de profunditat, queda 

reduït, com a conseqüència de la gran 

pressió de l’aigua, a gairebé el no res. 

Hi té una maqueta de fusta de la Bole-

re, darrera barca que construí amb el 

seu pare i que encara navega. Hi té àn-

cores i diversos estris per pescar... Però 

del que més hi ha són cargols i 

mol·luscs marins de tota mena. En té 

unes 7.000 espècies diferents. Els més 

espectaculars exposats en vitrines i els 

de dimensions més petites dins 

d’innombrables caixes de color verd i 

algunes de vermelloses, perfectament 

classificats, amb el seu nom, la seva 

procedència... Una feina minuciosa.  

L’afició li ve de quan començà a fer les 

primeres vacances amb la família a 

Eivissa, ja fa 50 anys, i com que s’a-

vorria a la platja sense fer res, va co-

mençar a buscar els tresors amagats a 

la sorra o entre les roques. I així, com 

qui no vol la cosa, començà a crear una 

magnífica col·lecció. Assisteix cada any 

a una fira que es fa a París, on hi ha 

adquirit també algun dels exemplars 

que té. Internet li ha facilitat la recerca 

d’exemplars curiosos, a part de promou-

re l’in-tercanvi de coneixements entre 

els aficionats a aquesta activitat.  

Damunt la taula hi té unes bosses ple-

nes de sorra procedent de diferents llocs 

del litoral mediterrani, de Menorca, del 

Marroc... l’aboca en una cubeta i amb 

pinces i una lupa, o fins i tot un micros-

copi, va destriant petits cargolets, de la 

mida d’un gra de sorra. Explica que fins 

i tot ha buscat cargols a les panxes de 

les estrelles de mar, perquè aquestes 

s’alimenten de mol·luscs. “El mar és 

salvatge, molt més que en terra” ens 

comenta. “Els mamífers es respecten, 

mai veuràs un tigre menjar-se un altre 

tigre, però al mar, un llobarro es menja 

un altre llobarro i els cargols s’alime-

s’alimenten d’altres cargols.” Ens expli-

ca l’astúcia del cranc per poder menjar-

se una petxina. Abans d’atacar-la fron-

talment, dissimula tot posant-li una 

pedreta a dins. Quan la petxina vol 

tancar la closca 

perquè el cranc 

no se la mengi, 

es troba que la 

pedra li impe-

deix tancar-se 

hermèticament 

i el cranc apro-

fita per agafar-

la amb les se-

ves pinces i 

me njar - se - la 

amb total im-

punitat. Els 

pops maten per 

asfíxia les se-

ves preses. Les 

abracen, i fins i 

tot s’hi ador-

men una bona 

estona. Saben 

que l’àpat no se’ls escaparà. No hi ha 

pressa. Segur que haureu trobat reme-

nant per la sorra de la platja alguna 

d’aquelles petxines que tenen com un 

foradet que sembla fet expressament 

per fer-se’n un penjoll. Doncs ens expli-

ca en Josep que aquest foradet el pro-

voca un cargol de mar amb un àcid: 

forada la closca i es cruspeix la carn de 

dintre... 

No podem encabir en aquestes ratlles 

tot el que ens emportem de la visita a 

en Josep Almera i el seu museu parti-

cular i marxem amb el convenciment 

que les dues hores de conversa podrien 

haver-se allargat indefinidament, tot 

escoltant embadalits les seves lliçons 

sobre el mar i les infinites espècies que 

l’habiten i contemplant la seva preciosa 

col·lecció. Gràcies. I estem segurs que 

si l’aneu a veure, us obrirà de bon grat 

el seu petit gran museu. 

(Nota: Podeu veure en Josep Almera al 

video Bricbarca, somnis de mar emès 

pel programa de TV3 Thalassa el 

6/7/2012 a internet: www.tv3.cat/

thalassa/videos/4165590/bricbarca-

somnis-de-mar ) 

VEÏNS: Josep Almera, un home de mar. 
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 Cada dia pensem en la crisi, l’atur i la corrupció, tot 

preguntant-nos: i demà què més? 
 No és d’estranyar. Alguns de nosaltres hem perdut la 
feina, o tenim un familiar o un amic a l’atur. I aquells que 
tenen la fortuna de rebre un sou a final de mes, preguen per 

poder mantenir el seu lloc de treball mentre pateixen retalla-
des, fent-se cada cop més difícil arribar a fi de mes. 

 Qui té un negoci, veu com cada dia baixen les ven-
des, s’incrementen els deutes i es fa més difícil aconseguir un 
préstec, tot lluitant per no tancar. 

 I, per descomptat, els jubilats que veuen amb frus-
tració com cada cop perden poder adquisitiu. 
 Davant d’aquest escenari, qui pot començar el dia 

amb un somriure? Qui pot ser positiu? O qui aconsegueix 
motivar-se, per, a poc a poc, sortir-se’n? 
 Doncs tenint en compte que no somriure, no ser 

positiu i no fer res,, no ens porta enlloc,. Per què no 
“reinventem”aquests gestos, sentiments i comportaments? 

 Per exemple: podríem començar agraint a la gent 
que amb la seva feina ens fa més fàcil el dia a dia. Qui no fa 
un cafè al bar? Ben segur que molts de nosaltres. Hem agraït 
que el bar o cafeteria no hagi pujat els preus des de fa més 
d’un any, tot i l’increment de l’IVA? 
 Agraïm a les associacions que, sense subvencions o 
amb poc suport, continuen organitzant festes tradicionals, 

espectacles i obres de teatre 

on hi participen els nostres 
veïns fent-nos passar molts 
bons moments? 
 I als comerços que, 

tot i tenir menys possibilitats, 
venen articles a millor preu que altres de fora del poble? Agra-

ïm als mestres, cuidadors, personal de l’Ajuntament, etc. Que 
cada dia i amb gran professionalitat continuen treballant per 
a donar-nos un bon servei? 

 Tots plegats, cadascú al seu lloc, d’una o altra mane-
ra, hem d’agrair i a la vegada mereixem rebre un agraïment. 
Endavant, fem-ho! 

 I per acabar: dins les possibilitats i necessitats que té 
cadascú i els serveis que ofereixen les empreses, associacions i 
professionals de Cabrera de Mar, cal que participem i 

col·laborem amb elles i les fem servir per a cobrir les nostres 
necessitats. D’aquesta manera ajudarem a dinamitzar Cabre-

ra i que tot el poble torni a somriure 

  

 

 

PENSAR EN POSITIU 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091 ext.136 

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

jvila@cabrerademar.cat 

cmunne@cabrerademar.cat 

amaluquer@cabrerademar.cat 

Teresa de Calcuta: 

EL DIA MÉS BONIC? AVUI 

L’OBSTACLE MÉS GRAN? LA POR 

LA COSA MÉS FÀCIL? EQUIVOCAR-SE 

EL PITJOR ERROR?  ABANDONAR-SE 

L’ARREL DE TOTS ELS MALS?  L’EGOISME 

LA MÉS BELLA DISTRACCIÓ?  LA FEINA 

LA PITJOR DERROTA? EL DESÀNIM 

ELS MILLORS MESTRES? ELS NENS 

LA PRIMERA NECESSITAT? COMUNICAR-SE 

ALLÒ QUE FA MÉS FELIÇ? SER ÚTIL ALS ALTRES 

EL MISTERI MÉS GRAN? LA MORT 

EL PITJOR DEFECTE? EL MAL HUMOR 

LA PERSONA MÉS PERILLOSA? LA MENTIDERA 

EL SENTIMENT MÉS ROÍ? LA RANCÚNIA 

EL REGAL MÉS BELL? EL PERDÓ 

ALLÒ MÉS IMPRESCINDIBLE?  LA LLAR 

LA RUTA MÉS RÀPIDA? EL CAMÍ CORRECTE 

LA SENSACIÓ MÉS GRATA? LA PAU INTERIOR 

EL REFUGI MÉS EFICAÇ? EL SOMRIURE 

EL MILLOR REMEI?  L’OPTIMISME 

LA MILLOR SATISFACCIÓ? EL DEURE COMPLERT 

LA FORÇA MÉS POTENT DEL MÓN? LA FE 

LES PERSONES MÉS NECESSÀRIES? ELS PARES 

ALLÒ MÉS BELL DEL MÓN? L’AMOR 

 


